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ДЛЯ ЧОГО МЕНІ ЦЕ? 



Успішне повне або часткове 

впровадження системи 

Міжнародної класифікації 

ПМД пройшло у 40 країнах 

світу.  

На сьогодні близько 250 тис. 

сімейних лікарів 

використовують у своїй 

практиці ІСРС-2. 





Порівняно з Міжнародною 

класифікацією хвороб (МКХ) –  

діагностичною номенклатурою, 

яку первинно розробляли для 

класифікації причин смерті, 

ІСРС-2 надає можливість 

кодування в умовах, коли 

неможливо встановити 

точний діагноз. 



   1. 

  

Загальні положення 



Класифікація – принцип 

упорядкування за 

визначеними принципами 



  

ICPC 

охоплює сферу первинної 

допомоги 

і дозволяє кодувати візити 

пацієнта в структурі епізодів 

медичної допомоги 

     

 

 



Візит (звернення) - 

професійна взаємодія між 

пацієнтом і сімейним 

лікарем – в ICPC 

характеризована трьома 

елементами… 



 1. Причина звернення пацієнта 

     (ПЗ): чому він/вона звернулись? 

 

2.  Діагноз: якою є проблема  

  пацієнта? 

 

3.  Процес: що було зроблено? 



 

Епізод медичної допомоги є 

проблемою здоров’я від першого 

візиту пацієнта до медпрацівника 

і до (включаючи) останнього 

візиту щодо неї  

 



Епізод допомоги може бути 

вирішеним під час 1 візиту чи 

подовженим на довгий період 

часу з будь-якою кількістю 

візитів 



 

Під час 1 візиту може бути 

розглянуто більше 1 епізоду 

медичної допомоги,  

наприклад, діабет і 

гіпертензія… 

 



Епізоди медичної 
допомоги 

  

Діагноз,  
Назва  
епізоду 

Діагноз,  
Назва  
епізоду 

Діагноз,  
Назва  
епізоду 

Причина  
звернення, 

попит на 
допомогу 

Усвідом 
лення 

потреби в 
 допомозі 

 
Причина  

звернення, 
попит на 
допомогу 

 

 
Причина  

звернення, 
попит на 
допомогу 

 

Процес 

Процес 
 

Процес 
 

Усвідомлення 
проблеми зі  

здоров’ям 

 

Початок нового епізоду:  

Перша візит 

 



Епізод медичної допомоги 

  

Діагноз, 
Назва  
епізоду 

Діагноз, 
Назва  
епізоду 

Діагноз, 
Назва  
епізоду 

Причина  
звернення, 

попит на 
допомогу 

Усвідом 
лення 

потреби в 
 допомозі 

Причина  
звернення, 

попит на 
допомогу 

 
Причина  

звернення, 
попит на 
допомогу 

 

Процес  

 
Процес  

 
 

 
Процес  

 
 

Усвідомлення 
проблеми зі  

здоров’ям 
 

Другий візит для  

старого епізоду  

допомоги 

Третій візит для  

старого епізоду  

допомоги 



Епізод медичної допомоги, приклад 

Процес 

Hb 

Процес 
Колоноскопія 

Процес 
Направлення, 

консультація 

Причина  

звернення 

‘Я почуваюсь 

втомленим’ 

Діагноз 
Загальна  

слабкість/втома 

Причина  

звернення 
‘результати  
тестування?’ 

Діагноз 

Залізодефіцитна 

анемія 

Діагноз 

Рак товстої 

кишки 

Причина  

звернення 
‘результати  
тестування?’ 

1й візит 

2й  візит 

3й візит 



Структура ICPC 

 

 1 вісь: 17 розділів з буквеними 
кодами, відповідно до систем 
організму / проблемних зон 
(букви) 

 2 вісь: 7 ідентичних 
компонентів, з рубриками, що 
мають двозначний код (цифри) 







Букви ICPC 

A Загальні та неспецифічні стани 

B Кров, кровотворні органи та імунні механізми (Blood) 

D Травна система (Digestive) 

F Око (Focal) 

H Вухо (Hearing) 

K Серцево-судинна система 

L Опорно-рухова система (Locomotion) 

N Нервова система (Neurological) 

P Психологічні (Psychological) 

R Дихальна система (Respiratory) 

S Шкірна система (Skin) 

T Ендокринні/метаболічні розлади та порушення харчування 

(Thyroid) 

U Урологічні (Urological) 

W Вагітність, пологи, планування сім’ї (Women)  

X Жіночі статеві органи (X-хромосома) 

Y Чоловічі статеві органи (Y-хромосома) 

Z Соціальні проблеми 
 



Цифри ICPC описують… 
(стандартні, якщо можливо, для всіх параграфів) 

1. Симптоми й скарги                        1-29 

2. Діагностичні й профілактичні процедури  30-49 

3. Лікувальні процедури й прийом ліків  50-59 

4. Результати обстежень (аналізів)             60-61 

5. Aдміністративні                                              62 

6. Направлення та інші причини звернення  63-69 

7. Діагнози:                  
 70-99 

 - інфекційні 

 - неоплазма 

 - ураження 

  - вроджені вади 

 - інші специфічні захворювання 



Код ICPC завжди має букву для розділу й дві 

цифри для рубрики компонентів, наприклад: 

 

Печія 

Розділ D(травлення), симптоми та (або) 

ускладнення компонент 1: D03 

 

Пневмонія 

Розділ R(дихання), захворювання 

компонент 7: R81 



  

ICPC надає окремі коди для 

причин звернення пацієнта, 

діагнозів і втручань, які 

найбільш часто 

зустрічаються в первинній 

допомозі (≥1/1000)… 

 

 

 



…які є діагнозами, але лише 

для невеликої кількості з усіх 

відомих хвороб…  



  

В ICPC, нозології без окремого коду 

є включеними до рубрики “інші” в 

кінці кожної (під) секції.  

Там розміщуються захворювання, 

які рідко зустрічаються в первинній 

ланці...  

 

наприклад, 

 S99: інші захворювання шкіри.... 



2. 

Більш детальний контекст 

ICPC  



Епізод медичної допомоги: 

 Причина звернення пацієнта (ПЗ): 

визначене словами пацієнта і 

прийнятне ним описання його 

потреби у медичній допомозі 

 Діагноз, поставлений сімейним 

лікарем: 

надає ім’я епізоду надання допомоги 

 Процес: виконане втручання 



 

І. Кодування ПЗ пацієнта  

 Найбільш важливе: що саме сказав пацієнт, 

уточнене сімейним лікарем. Для кодування 

можуть бути використані усі коди ICPC. 

Причиною звернення може бути: 

 Симптомом та (або) скарга (головний біль, 

втомлюваність, відчуття депресії, страх раку): 1й 

компонент кожного розділу; 

 Захворювання (діабет, паротит): 7й компонент 

кожного розділу (окрім розділу Z); 

 Запит на втручання (АТ, рецепт, результати аналізів, 

адміністративні процедури): 2й-6й компоненти 

кожного розділу.  



Кодування ПЗ пацієнта 

• Причина звернення повинна бути 
погодженою між пацієнтом і 
сімейним лікарем, а також 
кодування повинно бути якомога 
ближчим до твердження пацієнта 
(або його/її представника чи одного 
з батьків); 
 

 



 

Кодування ПЗ пацієнта 
 

 

По-перше, оберіть розділ: (букву) 

Причина пов’язана з розладами травлення? 
 D 

...з соціальною проблемою?  Z 

...з проблемою зі шкірою?  S 



Кодування ПЗ пацієнта 

 

 

Наступний крок: оберіть 

компонент (цифру) 



Кодування ПЗ пацієнта 
 

Компонент 1: Симптоми й скарги 

 найбільш часто використовується в кодуванні 
ПЗ; 

 загальні, -01 зсилається на біль (наприклад, H01, 
біль у вусі);  

 специфічні по розділах (нудота D09, почервоніння 
очей F02); 

 4 стандартні коди в 1му компоненті кожного розділу: 

 -26 страх раку; 

 -27 страх розвитку інших захворювань; 

 -28 обмеження функції/непрацездатність; 

 -29 інші симптоми або скарги (частина “інші”). 



Кодування ПЗ пацієнта 

Компонент 2: Діагностика, скринінг і 
профілактичні заходи 

 

 використовуються для ПЗ пацієнтів, що 
виказали бажання отримати дану процедуру: 
наприклад, -35: ‘Я хочу зробити аналіз сечі’; 

 доволі часто, сімейному лікарю буде 
необхідно уточнити ПЗ, для того, щоб обрати 
літеру для розділу. Якщо пацієнт бажає 
зробити загальний аналіз сечі, тому що є 
діабетиком, кодом є Т35; якщо він/вона думає, 
що має цистит, код буде U35. 

 



Кодування ПЗ пацієнта 

Компонент 3: Лікувальні заходи й лікарські 
засоби 

 

 використовується для причини звернення, 
коли є запит на: наприклад, -50: ‘Я хочу 
отримати ліки’; 

 доволі частою є ситуація, коли лікарю 
потрібно чітко окреслити причину, для 
обрання літери для розділу. Якщо пацієнт 
хоче отримати ліки від гіпертензії, кодом буде 
К50; від синуситу - R50 . 

 

 



Кодування ПЗ пацієнта 

Компонент 4: Результати інструментальних / 

лабораторних досліджень 

 використовується, якщо пацієнт прийшов за  

отриманням результатів аналізу, 

наприклад, ‘Якими є результати мого 

рентгену шлунку?’ (D60); 

 якщо пацієнт хочу отримати детальнішу 

інформацію про проблему, додавайте код -

45 (консультація, навчання). 

 

 

 



Кодування ПЗ пацієнта  

 

Компонент 5: Адміністративні  

 

 для обстеження й адміністративних процедур, 

на запит від третіх сторін, страхових форм, 

обговорень відносно надсилання записів, 

сертифікатів, отримання довідок та ін. 

 

 

 

 



Кодування ПЗ пацієнта  
 

Компонент 6: Направлення й інші причини 
звернення 

 запит на направлення до іншого спеціаліста (не 
лікаря) первинної допомоги (-66) чи спеціаліста/ 
госпіталя (-67); 

 якщо пацієнт зазначив причиною звернення: 
”мене направив хтось інший” (-65); 

 використовуйте -64 для ініціативи сімейного 
лікаря для початкового чи повторного епізоду 
надання медичної допомоги. 



Кодування ПЗ пацієнта 
 

Компонент 7: Захворювання 

 

 використовуйте код з цих компонентів, якщо 
пацієнт зазначає причиною звернення, 
наприклад, “Я прийшов через свою астму” 
(R96), “мою гіпертензію” (K86), чи “мій діабет” 
(T90); 

 примітка: виберіть код незалежно від того, чи 
є діагноз правильним; наприклад, коли 
пацієнт повідомляє: "я прийшов через мою 
мігрень", використовуйте код для мігрені 
(N89), навіть якщо ви знаєте, що це насправді 
головний біль напруги. 

 

 



ІІ. Кодування діагнозу 

 діагноз відображає оцінку 
сімейного лікаря щодо 
проблем здоров'я пацієнта; 

 він може бути вибраний з 1-го 
компоненту (діагноз за 
симптомами) або з 7-го 
компоненту (діагнозу 
хвороби); Компоненти 2-6 не 
можуть бути використаними 
для кодування діагнозу; 



Кодування діагнозу  
 

 

По-перше, виберіть розділ 

(букву): 

Це травна система?  D 

Це соціальна проблема?  Z 

Це проблема шкіри?  S 



Глава А (загальні) в 

основному використовується в 

разі невизначеної локалізації, 

або якщо хвороба вражає 

більше двох систем організму. 

Кодування діагнозу 



Кодування діагнозу 

 

 

Далі: виберіть 

компонент (цифру) 



Кодування діагнозу 

Компонент 1: Симптоми та скарги 

 

 Діагноз відповідно симптомів та (або) скарг 
іноді відображає найвищу специфічність на 
початковому етапі (наприклад, у пацієнтів на 
першому візиті з головним болем, черевними 
скаргами або почуттям втоми); 
симптоматичний діагноз може або не може, 
з плином часу, бути модифіковано в 7-й 
компонент - захворювання. 



Компонент 7: Захворювання 

 Як правило, в компоненті 7 рубрики 
впорядковані наступним чином : 

 Інфекційні захворювання 

 Новоутворення 

 Травми 

 Вроджені аномалії  

 Інші специфічні хвороби 

 Розділ Z (соціальні проблеми) не має, зі 
зрозумілих причин, 7-го компоненту.  

  

 

 

Кодування діагнозу 



Кодування діагнозу  

Компонент 7: Захворювання 

 
 зверніть увагу на наступні важливі коди: 

 A97: в разі, якщо у пацієнта є питання або 
симптом призводить до діагнозу «відсутність 
хвороби»; 

 A98: профілактика. 

 Ці коди мають важливе значення, так як вони 
унеможливлюють включення пацієнтів в рубрику, що 
вказує на проблему чи(або) захворювання. 

 



ІІІ. Кодування втручань 

(процесів)  

 Для кодування втручань 

(процесів) можуть бути 

використані компоненти 2, 3, 5 і 

6 (за винятком рубрик -63, -64,  

 -65 і -69 - звернення); 



 

Кодування процесу  

 

знову ж таки, спочатку виберіть 

розділ (букву) (як правило, такий 

же, як для діагнозу), а потім 

компонент (цифру) 



 

Кодування процесу  

  

 Компонент 2 для діагностичних, профілактичних 

і скринінгових процедур (включаючи імунізацію, 

освіту, консультування); 

 Компонент 3 для лікувальних процедур і ліків; 

 Компонент 5 для адміністративних процедур; 

 Компонент 6 для направлень : 
 -66 інший постачальник чи соціальний працівник (може бути 

продовжено: -66.1 медсестра, -66,2 психотерапевт, -66,3 соціальний 

працівник і т.д.) 

 -67 фахівець (може бути продовжено : -67,1 терапевт, -67,2 кардіолог,  

-67,3 хірург, і т.д.); 

 - 68 інші напрямки. 



Кодування процесу 

 - 31 є частковим обстеження конкретного 
органу системи або функції: наприклад, K31, 
вимірювання кров'яного тиску. Якщо більше 2-х 
систем організму включені, код повинен бути 
A31;   

• - 30 відноситься до повної експертизи 
відповідно до консенсуса місцевих фахівців за 
стандартом медичної допомоги. Це може бути 
повний огляд систем тіла (наприклад, для 
очей, F30), або повне загальне обстеження 
(А30). 



Кодування процесу 
 такі обстеження повинні бути закодовані як -31 

або (включені в) -30: 
 огляд, пальпація, перкусія, аускультація 
 гострота зору і дослідження очного дна 
 отоскопія 
 відчуття вібрації (камертон експертиза) 
 вестибулярна функція (за винятком 

калориметричних випробувань) 
 пальцеве ректальне і вагінальне дослідження 
 вагінальний огляд в дзеркалах 
 запис артеріального тиску 
 непряма ларингоскопія 
 зріст та вага 

 всі інші обстеження повинні бути включені в 
інших рубриках 



Врава для кодування: 

Причина звернення 

 Розділ Код 

Перебуває в смутку ? ? 

Діарея ? ? 

Страх раку товстої кишки ? ? 

`Як ваша мігрень? ? ? 

Запит щодо рентгену 
щиколотки 

? ? 

 
 

Пригнічений настрій 



Причина звернення: 

Пригнічений настрій 

 Розділ Код 

Перебуває в смутку P - psych P03 

Діарея   

Страх раку товстої кишки   

`Як ваша мігрень?   

Запит щодо рентгену 
щиколотки 

  

 

 

Психічні Пригнічений настрій 



Причина звернення: Діарея 

 Розділ Код 

Перебуває в смутку P - psych P03 

Діарея D - digestive D11 

Страх раку товстої кишки   

`Як ваша мігрень?   

Запит щодо рентгену 
щиколотки 

  

 

 

Психічні 

Травні 

Пригнічений настрій 



Причина звернення: Страх раку товстої 

кишки 

 Розділ Код 

Перебуває в смутку P - psych P03 

Діарея D - digestive D11 

Страх раку товстої кишки D - digestive D26 

`Як ваша мігрень?   

Запит щодо рентгену 
щиколотки 

  

 
 

Психічні 

Травні 

Травні 

Пригнічений настрій 



Причина звернення: Ініціатива 

сімейного лікаря(розділ N) 

 Розділ Код 

Перебуває в смутку P - psych P03 

Діарея D - digestive D11 

Страх раку товстої кишки D - digestive D26 

`Як ваша мігрень? N - neurol N64 

Запит щодо рентгену 
щиколотки 

  

 

 

Психічні 

Травні 

Травні 

Неврологічні 

Пригнічений настрій 



Причина звернення: Запит на 

рентген щиколотки 

 Chapter Code 

Feeling sad P - psych P03 

Diarrhoea D - digestive D11 

Fear of colon cancer D - digestive D26 

`how is your migraine?’ N - neurol N64 

Request X-ray ankle  L - musc L41 

 

 

Психічні 

Траввні 

Травні 

Неврологічні 

Опорно-

рухові 

Пригнічений настрій 



Вправа з кодування 2: Діагноз 

 Chapter Code 

measles ? ? 

lump breast (female)  ? ? 

ca breast (female) ? ? 

marital problems ? ? 

 

 

Кір 

Вузол грудної залози (Жінка) 

Рак грудної залози (Жінка) 

Подружні проблеми 

Розділ Код 



 Chapter Code 

measles A - general A71 

lump breast (female)    

ca breast (female)   

marital problems   

 

 

Вправа з кодування 2: Діагноз 

Кір 

Вузол грудної залози (Жінка) 

Рак грудної залози (Жінка) 

Подружні проблеми 

Розділ Код 

Основні 



Діагноз: Вузол грудної залози (Жінка) 

 Chapter Code 

measles A - general A71 

lump breast (female)  X - female X19 

ca breast (female)   

marital problems   

 
 

Кір 

Вузол грудної залози (Жінка) 

Рак грудної залози (Жінка) 

Подружні проблеми 

Розділ Код 

Основні 

Жіночі 



Діагноз : Рак грудної залози (Жінка) 

 Chapter Code 

measles A - general A71 

lump breast (female)  X - female X19 

ca breast (female) X - female X76 

marital problems   

 

 

Кір 

Вузол грудної залози (Жінка) 

Рак грудної залози (Жінка) 

Подружні проблеми 

Розділ Код 

Основні 

Жіночі 

Жіночі 



Діагноз : Подружні проблеми 

 Chapter Code 

measles A - general A71 

lump breast (female)  X - female X19 

ca breast (female) X - female X76 

marital problems Z - social Z12 

 
 

Кір 

Вузол грудної залози (Жінка) 

Рак грудної залози (Жінка) 

Подружні проблеми 

Розділ Код 

Основні 

Жіночі 

Жіночі 

Соціальні 



Вправа з кодування 3: Процес 

 Розділ Код 

Рецепт від псоріазу ? ? 

Видалення вушної сірки ? ? 

Обговорення подружніх проблем ? ? 

Направлення до медсестри 
 

? ? 

 

 



Процес: виписання рецепту від псоріазу 

 Розділ Код 

Рецепт від псоріазу ? ? 

Прибирання вушного воску ? ? 

Обговорення подружніх проблем ? ? 

Направлення до медсестри 
 

? ? 

 

 

S - шкіра S50 



Процес: Видалення вушної сірки 

 Розділ Код 

Рецепт від псоріазу ? ? 

Прибирання вушного воску ? ? 

Обговорення подружніх проблем ? ? 

Направлення до медсестри 
 

? ? 

 

 

S - шкіра S50 

H - слух Н51 Видалення вушної сірки 



Процес: обговорення шлюбних проблем 

 Розділ Код 

Рецепт від псоріазу ? ? 

Прибирання вушного воску ? ? 

Обговорення подружніх проблем ? ? 

Направлення до медсестри 
 

? ? 

 

 

S - шкіра S60 

H - слух Н51 

Z -соціальні Z45 

Видалення вушної сірки 



Процес: направлення до медсестри 

 Розділ Код 

Рецепт від псоріазу ? ? 

Прибирання вушного воску ? ? 

Обговорення подружніх проблем ? ? 

Направлення до медсестри 
 

? ? 

 

 

S - шкіра S60 

H - слух Н51 

Z -соціальні Z45 

-66,1 

Видалення вушної сірки 



Вправа кодування 4: Епізод допомоги 

1ша 

застріч 

2га  

зустріч 

3тя  

зустріч 

Процес 

Hb 

Процес 
Колоноскопія 

Процес 

Направлення, 

Консультація 

Причина  

звернення 

‘Відчуваю  

себе  

стомленим’ 

Діагноз 

стомлюваність 

Причина  

звернення 
‘результати  
тестування?’ 

Діагноз 

Залізодефіцитна 

анемія 

Діагноз 

Рак товстої 

кишки 

Причина  

звернення 
‘результати  
тестування?’ 



Причина звернення - стомлюваність 

1ша 

застріч 

2га  

зустріч 

3тя  

зустріч 

Процес 

Hb 

Процес 
Колоноскопія 

Процес 

Направлення, 

консультація 

Причина  

звернення 

‘Відчуваю  

себе  

стомленим’ А04 

Діагноз 

стомлюваність 

Причина  

звернення 
‘результати  
тестування?’ 

Діагноз 

Залізодефіцитна 

анемія 

Діагноз 

Рак товстої 

кишки 

Причина  

звернення 
‘результати  
тестування?’ 



Сиптом(діагноз): стомлюваність 

1ша 

застріч 

2га  

зустріч 

3тя  

зустріч 

Процес 

Hb 

Процес 
Колоноскопія 

Процес 

Направлення, 

консультація 

Причина  

звернення 

‘Відчуваю  

себе  

стомленим’ А04 

Діагноз 

Стомлюваність 

А04 

Причина  

звернення 
‘результати  
тестування?’ 

Діагноз 

Залізодефіцитна 

анемія 

Діагноз 

Рак товстої 

кишки 

Причина  

звернення 
‘результати  
тестування?’ 



Процес: тест на гемоглобін 

1ша 

застріч 

2га  

зустріч 

3тя  

зустріч 

Процес 

Hb 

А34 

Процес 
Колоноскопія 

Процес 

Направлення, 

консультація 

Причина  

звернення 

‘Відчуваю  

себе  

стомленим’ А04 

Діагноз 

Стомлюваність 

А04 

Причина  

звернення 
‘результати  
тестування?’ 

Діагноз 

Залізодефіцитна 

анемія 

Діагноз 

Рак товстої 

кишки 

Причина  

звернення 
‘результати  
тестування?’ 



Причина звернення: запит 

результатів аналізів 

1ша 

застріч 

2га  

зустріч 

3тя  

зустріч 

Процес 

Hb 

А34 

Процес 
Колоноскопія 

Процес 

Направлення, 

консультація 

Причина  

звернення 

‘Відчуваю  

себе  

стомленим’ А04 

Діагноз 

Стомлюваність 

А04 

Причина  

звернення 
‘результати  
тестування? 

А60’ 

Діагноз 

Залізодефіцитна 

анемія 

Діагноз 

Рак товстої 

кишки 

Причина  

звернення 
‘результати  
тестування?’ 



Новий діагноз: залізодефіцитна 

анемія 

1ша 

застріч 

2га  

зустріч 

3тя  

зустріч 

Процес 

Hb 

А34 

Процес 
Колоноскопія 

Процес 

Направлення, 

консультація 

Причина  

звернення 

‘Відчуваю  

себе  

стомленим’ А04 

Діагноз 

Стомлюваність 

А04 

Причина  

звернення 
‘результати  
тестування? 

А60’ 

Діагноз 

Залізодефіцитна 

Анемія В80 

Діагноз 

Рак товстої 

кишки 

Причина  

звернення 
‘результати  
тестування?’ 



Процес: колоноскопія 

1ша 

застріч 

2га  

зустріч 

3тя  

зустріч 

Процес 

Hb 

А34 

Процес 
Колоноскопія 
D40 

Процес 

Направлення, 

консультація 

Причина  

звернення 

‘Відчуваю  

себе  

стомленим’ А04 

Діагноз 

Стомлюваність 

А04 

Причина  

звернення 
‘результати  
тестування? 

А60’ 

Діагноз 

Залізодефіцитна 

Анемія В80 

Діагноз 

Рак товстої 

кишки 

Причина  

звернення 
‘результати  
тестування?’ 



Причини звернення: запит 

результатів 

1ша 

застріч 

2га  

зустріч 

3тя  

зустріч 

Процес 

Hb 

А34 

Процес 
Колоноскопія 
D40 

Процес 

Направлення, 

консультація 

Причина  

звернення 

‘Відчуваю  

себе  

стомленим’ А04 

Діагноз 

Стомлюваність 

А04 

Причина  

звернення 
‘результати  
тестування? 

А60’ 

Діагноз 

Залізодефіцитна 

Анемія В80 

Діагноз 

Рак товстої 

кишки 

Причина  

звернення 
‘результати  
тестування? 
D60’ 



Новий діагноз: рак товстої кишки 

1ша 

застріч 

2га  

зустріч 

3тя  

зустріч 

Процес 

Hb 

А34 

Процес 
Колоноскопія 
D40 

Процес 

Направлення, 

консультація 

Причина  

звернення 

‘Відчуваю  

себе  

стомленим’ А04 

Діагноз 

Стомлюваність 

А04 

Причина  

звернення 
‘результати  
тестування? 

А60’ 

Діагноз 

Залізодефіцитна 

Анемія В80 

Діагноз 

Рак товстої 

кишки D75 

Причина  

звернення 
‘результати  
тестування? 
D60’ 



Процес: направлення та консультація 

1ша 

застріч 

2га  

зустріч 

3тя  

зустріч 

Процес 

Hb 

А34 

Процес 
Колоноскопія 
D40 

Процес 

Направлення D67, 

Консультація D45 

Причина  

звернення 

‘Відчуваю  

себе  

стомленим’ А04 

Діагноз 

Стомлюваність 

А04 

Причина  

звернення 
‘результати  
тестування? 

А60’ 

Діагноз 

Залізодефіцитна 

Анемія В80 

Діагноз 

Рак товстої 

Кишки D75 

Причина  

звернення 
‘результати  
тестування? 
D60’ 



• Наразі МОЗУ розробляє 

нормативно-правову базу для 

використання ІСРС-2 в системі 

охорони здоров’я України. Також 

триває процес створення 

програмного забезпечення, 

покликаного максимально 

спростити роботу сімейних 

лікарів у частині ведення 

медичних записів пацієнтів та 

підготовки звітності.  

 



 

 

 

 

http://demo.icpc2.in.ua 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Зберігайте спокій!))) 


